Znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.170.2021

załącznik nr 5 do Zaproszenia

Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru projektowego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi, zwanego dalej nadzorem autorskim,
w ramach realizacji inwestycji pn.
„Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie”
(nazwa zamówienia)

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
z siedzibą przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Może się Pani/Pan kontaktować
z Administratorem w następujący sposób: listownie na ww. adres, wysyłając wiadomość e-mail na
adres: sekretariat@zim.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer: 12 341 85 09
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem
i ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z IOD listownie na ww. adres Administratora
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@zim.krakow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz e) RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy, a także udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby lub podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa oraz te, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
wskazanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie
i szczegółowo określany jest z uwzględnieniem celu przetwarzania;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą podlegać profilowaniu;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji

międzynarodowej;
8.

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9.

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

